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 Ім’я ____________________ 

 Прізвище _______________ 

 По-батькові _____________ 

 Посада _________________ 

 Науковий ступінь ________ 

 Вчене звання ____________ 

 Адреса __________________ 

 Назва організації _________ 

 Країна __________________ 

 Місто ___________________ 

 Вулиця __________________ 

 Будинок _________________ 

 Квартира ________________ 

 Телефон _________________ 

 e-mail ____________________ 

 Назва доповіді ____________ 

Планую (підкреслити): 

 приїзд і особисту участь у роботі 

конференції; 

 тільки публікацію матеріалів. 

Вказати необхідність технічних засобів для 

виступу: комп’ютер, мультимедійний 

проектор, інше. 

 
Підпис ____________   «______________ » 2018 р. 
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Вельмишановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 
 

«ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ – ІННОВАЦІЯ 
ХХІ СТОРІЧЧЯ» 

Мета конференції: аналіз стану розвитку 

змішаного навчання в Україні; обговорення 

нових напрямків та досвіду використання 

змішаного навчання у навчальних закладах; 

аналіз наукових, педагогічних та психологічних 

аспектів розвитку змішаного навчання; 

залучення молоді до наукового пошуку з 

питань змішаного навчання; встановлення 

зв’язків між академічним та корпоративним 

секторами освіти. 

Тематичні напрями роботи конференції 

 психолого-педагогiчнi проблеми 

змішаного навчання; 

 організаційні проблеми змішаного 

навчання; 

 програмне забезпечення та хмарні 

технології змішаного навчання; 

 підготовка педагогічних кадрів 

змішаного навчання; 

 масові відкриті дистанційні курси у 

змішаному навчанні; 

 змішане навчання школярів; 

 змішане навчання в корпораціях. 

 

   Для участі у роботі конференції необхідно 

до 15 листопада 2018 року подати: 

 заявку на участь у конференції; 

 текст доповіді (до 6 сторінок). 

 Для участі у роботі конференції 

обов’язковим є організаційний внесок у 

розмірі 200 грн. для учасників з України та 

50 дол. США для учасників з інших країн з 

метою часткового покриття витрат, пов’язаних 

з підготовкою та розсиланням матеріалів 

конференції та публікацією доповідей. 

Переказ коштів за участь у 

конференції здійснюється поповненням 

рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ 

№ 5168742226318230 на прізвище 

Степаненко Сергій Васильович. Комісія за 

переказ коштів сплачується автором. 

Проживання учасників конференції 

планується в готелях м. Харкова та гуртожитку 

НТУ «ХПІ» (за попереднім замовленням та за 

окрему плату). 

 Передбачається заочна участь у 

конференції через вебінари. 
 

Мова конференції: українська, англійська, 

російська. 

 

 Матеріали конференції 

 Уся оперативна інформація про хід 

підготовки конференції, отримані матеріали, 

заходи, що плануються на кожному етапі, буде 

розміщатися на сайті конференції 

(http://dl.khpi.edu.ua/). 

 Усі матеріали в Twitter будуть 

супроводжуватись хештегом #BL18 

 

Вимоги до оформлення статей 

 Наукові статті мають містити такі 

елементи: постановка проблеми, основна мета 

статті, виклад основного матеріалу з повним 

обґрунтуванням отриманих результатів, 

висновки з дослідження і перспективи 

подальших розробок. 
Матеріали конференції будуть опубліковані у 

вигляді збірника доповідей. Матеріали 

приймаються обсягом до 6 сторінок тексту 

формату А4, включно з малюнками, у редакторі 

MS Word у вигляді файлу. Файл необхідно 

надіслати на електронну адресу оргкомітету. 

 Назва файлу повинна відповідати 

прізвищу першого автора. 

 Доповіді оформлюються відповідно до 

таких вимог: 

 шрифт Times New Roman, кегль 14; 

поля: зліва, справа, зверху – 2,8 см, знизу – 

3,3 см; міжрядковий інтервал – одинарний; 

 у першому рядку – назва доповіді 

прописними літерами, вирівнювання по центру, 

жирним шрифтом; 

 у другому рядку – по центру прізвище та 

ініціали авторів доповіді жирним шрифтом; 

 у третьому рядку – по центру повна назва 

організації і місто, курсивом (шрифт напівжирний); 

 після пустого рядка розміщується 

анотація доповіді українською (російською) та 

англійською мовами до 10 рядків кожна, кегль 12. 

 Рисунки, що вставляються в текст, 

повинні мати розміри не більше 15 х 9 см із 

застосуванням форматів: bmp, tif, jpg. Розмір 

шрифту під рисунком – 14 ррt. Рисунки, 

виконані за допомогою Word, повинні бути 

обов’язково згруповані. 

 Рішення про публікацію матеріалів та 

питання особистої участі прийматиметься 

організаційним комітетом. 
 


